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 بسم ہللا الرحمن الرحیم

আস-সাহাব িমিডয়া (উপমহােদশ) পিরেবিশত

পািক�ােন সা�িতক সমেয় িনরপরাধ মুসিলমেদর হতয্ার ঘটনার পিরে�ি�েত 
পািক�ান এবং িবে�র অ�া� অ�েলর মুজািহদীনেদর �িত বাতর্া

মাওলানা আিসম উমর (হািফজাহু�াহ)

আমীর, আল-কােয়দা উপমহােদশ

শরীয়ত বয্তীত যু�  েফতনা ৈব িকছু নয়
সম� �শংসা জগতসমূেহর �িতপালক আ�াহ তায়ালার জ�। সালাত ও সালাম বিষর্ত েহাক 

রাসূলেদর সদর্ার, তাঁর পিরবারবগর্, সাহাবােয় েকরাম ও িকয়ামত পযর্� ইহসােনর সােথ যারা 

তাঁেদর অনুসরণ করেবন, তােদর উপর।

আ�াহ তাআলা ইরশাদ কেরন: 

‘েতামরা উত্তম উ�ত, েতামরা ভাল কােজর আেদশ করেব, খারাপ কােজ িনেষধ করেব এবং 

আ�াহর উপর ঈমান আনেব।’

আেরা ইরশাদ কেরন: 

‘তারা তােদর কৃত খারাপ ি�য়া স�েকর্ এেক অপরেক িনেষধ করত না, তােদর কমর্ খুবই িনকৃ� 

িছল।’

নবীজী সা. বেলেছন, 

‘একজন মুিমনেক অ�ায়ভােব হতয্া করার তুলনায় দুিনয়ােক �ংস কের েফলা আ�াহর িনকট 

অিধক সহজ।’

নবীজী সা. আেরা বেলন, 

‘একজন মুসিলেমর জান, মাল, ই�ত ন� করা অপর মুসিলেমর উপর হারাম।’
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আমার ি�য় মুজািহদ ভাই ও আ�াহর পেথ জান উৎসগর্করার ে�ে� �িতেযািগতাকারী ভাইেয়রা! 

েহ আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর ভােলাবাসায় েচােখ েদখা দুিনয়ােক না েদখা আেখরােতর উপর 

কুরবানকারী ভাইেয়রা! েহ ঐ সকল পাগেলরা, যারা এই ে�াগান িনেয় দাঁিড়েয়েছ েয, িনেজেদর 

সব িকছু এই ি�য়তম উ�েতর ই�েতর খািতের কুরবান কের িদেব! এেত েকান সে�হ েনই েয, 

আপনারা েয পথ অবল�ন কেরেছন, এটা মহান পথ। উ�েতর শীর উচু কের ঘুের দাঁড়াবার পথ। 

এটা ইসলােমর িবজয় ও জা�ােতর সংি�� পথ! এটা এমন পথ যা শুধু মুসলমানেদর-ই নয় বরং 

কােফরেদরও েহদায়ােতর পেথ আনার মাধয্ম। এই ফরজ আদােয়র �ারা শুধু মুসলমানই নয় বরং 

পুেরা পৃিথবীেক ফাসাদ সৃি�কারী েনজাম েথেক মু� করা যায়।

িক� �� হল, িবষয়িট িক এমন েয, েয চাইেব, েযভােব চাইেব, েয পথ ও প�িতেত চাইেব, েস 

েসভােবই তা আদায় করেব? তা আদােয়র ে�ে� ইমামুল মুজািহিদন, খাতামুন নািবিয়য্ন ও 

রহমাতুলিলল আলািমন মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসসা�ােমর পিব� িসরােতর েকান পেরায়া 

করেবনা? শরয়ী উসুল ও আহকামসমুেহর �িত ল�য্ করেবনা? বরং িনেজর ই�ামত র� �বািহত 

করেত থাকেব! �াণ সমূহ ন� করেত থাকেব! ? তেব িক এটা েসই িজহাদ, যা মুসিলম উ�াহর 

ই�ত, মুি� ও সফলতার পথ? তেব িক এই ধরেণর িজহাদ �ারা আ�াহ তায়ালার স�ি� ও 

জা�াত অজর্ন করা যােব?

ক�েনা নয়! আ�াহ তায়ালা িজহাদেক তাঁর ি�য়তম হািবব সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

একিট ইবাদত ও ফিরজাহ িহেসেব নািযল কেরেছন। সুতরাং ঐ সকল ইবাদত-ই মাকবুল হেব, যা 

আ�াহর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বেল েদওয়া তিরকা অনুযায়ী হেব। শরয়ী 

আহকামসমুেহর সীমােরখার মেধয্ েথেক তা আদায় করা হেব। হালাল-হারাম ও জােয়জ 

নাজােয়েজর �িত ল�য্ কের যা আ�াম েদওয়া হেব। িবষয়িট এই রকম নয় েয, �েতয্ক েযা�া 

অথবা রণা�েন র� �বািহতকারী সকলেকই মুজািহদ বলা হেব! সুতরাং �েতয্ক মুজািহেদর এই 

কথািট ভালভােব বুঝেত হেব েয, আ�াহ তায়ালা েযমিনভােব অ�া� মুসলমানেদর শরীয়েতর 

অনুসরেণর �িত পাব� বািনেয়েছন, েতমিনভােব একজন মুজািহদও েসই শরীয়েতর পাব�। 

সাধারণ মুসিলেমর জ� েযমন শরীয়েতর সীমা অিত�ম করা জােয়য েনই, েতমিন মুজািহেদর 

জ�ও শরীয়েতর সীমা অিত�ম করা জােয়য েনই।

আ�াহর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েয েঘাষণা িদেয়েছন - ‘ইসলােম যা িকছু হালাল 

েসটা েযমন �� আর যা িকছু হারাম েসটাও েতমন ��। 
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িক� এই দুইিটর মােঝ িকছু মুতাশািবহাত বা সাদৃ�পূণর্ িবষয় রেয়েছ, যা অিধকাংশ মানুষ 

জােননা। সুতরাং েয বয্ি� মুতাশািবহাত েথেক েবঁেচ থাকেব, িনেজর �ীন ও িনেজর ই�তেক 

বাঁিচেয় রাখেব, আর েয বয্ি� এই সাদৃ�পূণর্ িবষেয়র মেধয্ পিতত হেব, তােদর উপমা হল েসই 

রাখােলর মত েয তার বকিরর পালেক কােরা ে�েতর আইেল চড়েত েদখেছ, স�াবনা আেছ েয 

বকিরর পাল তার ে�েতর মােঝই ঢুেক পরেব। মেন রাখেব! �েতয্ক বাদশাহর সীমা� বা 

সীমােরখা রেয়েছ। আ�াহর সীমােরখা হে� তাঁর হারাম করা ব�সমুহ! '(বুখাির)

সুতরাং েহ আমার মুজািহদ ভাইগণ! আ�াহর হারামকৃত ব�সমূহ েথেক েসই মুজািহদ-ই বাঁচেত 

পাের, েয তাঁর সীমােরখা েথেক দূের অব�ান কের। তার িনকেট যাওয়ার েচ�া না কের। িক� েয 

েকউ-ই েকান বয্াখয্া বা িজহাদ বা িফদািয় নাম িদেয় তার িনকেট যাওয়ার েচ�া কের, েস একিদন 

আ�াহ তায়ালার সীমােরখা অিত�ম কেরই বসেব। আ�াহ তায়ালার মুকােবলায় েস েকান আমীর 

েয জগতসমূেহর �িতপালক আ�াহ তায়ালার সীমােরখা অিত�ম করার সাহস রােখ!? আ�াহর 

রাজ�েক চয্ােল� করেব? সকল মািলকেদর মািলেকর স�ুেখ তার দুঃসাহস েদখােব? মেন 

রাখেবন! আ�াহ তায়ালা অমুখােপ�ী। আ�াহর এমন িজহােদর েকান জরুরত েনই, যা আ�াহ 

তায়ালার সীমােরখােক অিত�ম কের আদায় করা হেব। আ�াহ তায়ালার এমন র� �বািহত করণ 

পছ� নয়, যা তাঁর নাফরমানীেত �বািহত করা হেব! আ�াহ তায়ালার এমন �ােণরও েকান 

পেরায়া েনই যা শরীয়েতর বাইের িগেয় িবসিজর্ত হয়।

আমার ি�য় মুজািহদ ভাইগণ! একিট িবষয়েক ভালভােব বুেঝ রাখা উিচত! আ�াহ ও তাঁর রাসূল 

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িজহােদর ময়দােন েয সকল িজিনস েথেক িনেষধ কেরেছন, তােত 

িজহােদরই ফায়দা রেয়েছ। আমােদর বুেঝ আসুক বা না আসুক। আমােদর আকল ও বুঝশি� তা 

অনুধাবন করেত পারুক অথবা না পারুক। হক েসটাই শরীয়েত যা বণর্না করা হেয়েছ তার মেধয্ই 

িজহােদর ফােয়দা রেয়েছ; তাঁর মেধয্ই �ীেনর ফােয়দা রেয়েছ। উদাহরণ�রূপ আ�াহর রাসূল 

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম লড়াইেয় দুশমেনর ওই সকল মিহলা ও িশশুেদর হতয্া করেত 

িনেষধ কেরেছন, যারা েকােনা �কাের লড়াইেয় অংশ েনয়িন। যিদ েকউ নবী কিরম সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ফরমােনর মুকােবলায় িনেজর আকল চািলেয় েদয়, েস এই কথা বলেব েয, 

মিহলা ও িশশুেদর উপর হামলার ফেল দুশমেনর মােঝ অিধক ভীিত সৃি� হেব, তােদর অিধক 

�িত হেব, ফেল তারা লড়াই করেত অ�ম হেয় পড়েব। অতঃপর েস মিহলা ও বা�ােদর উপর 

হামলা করা শুরু কের েদয়। তাহেল এটা তার িনবুর্ি�তা ও েযাগয্তার কমিত বেল ধের েনওয়া 

হেব। এক অগভীর �ােনর অিধকারী েযা�া-ই এমনিট ভাবেত পাের, েয মানুেষর �াকৃিতক �ভাব 

স�েকর্ অবগত নয়। 
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যাইেহাক, আপিন যিদ একটু গভীরভােব মানুেষর �াকৃিতক �ভাব ও তার গিত-�কৃিত পযর্েব�ণ 

কেরন। িবেশষ কের মিহলা ও িশশুেদর র� �বািহত করার িবষয়িট পযর্েব�ণ কেরন, তাহেল 

আপনার রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ফরমােনর উপর ইয়ািকন ও িব�াস দৃঢ় ও মজবুত 

হেব েয, রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বলা একিট উসুল বা মূলনীিত এই আধুিনক 

যুে�র যুেগও েতমিন উপকাির ১৪০০ বছর পূেবর্ েযমন উপকাির িছল। আপিন িনেজই িচ�া করুন! 

আপনার মােঝ ঘৃণা ও ে�াধ কখন বৃি� পায়, িনেজর সহেযাগী েযা�ােদর মরা লাশ েদেখ নািক 

িনেজর �ী ও েছেল-েমেয়েদর মরা লাশ েদেখ? মেন রাখেবন! মিহলা ও িশশুেদর লাশ মানুেষর 

মেন ঘৃণা ও �িতেশােধর র� ত� কের েদয়। ভীতু েথেক ভীতু মানুষও �ীয় �ী ও স�ানেদর লাশ 

েদেখ মরেত ও মারেত ��ত হেয় যায়। আপিন িক েদেখনিন মিহলােদর মত কমেজার মানুষও 

�ীয় স�ানেক বাঁচােত িনেজর জানেক মৃতুয্র মুেখ েঢেল েদয়? বুঝা েগল মিহলা ও িশশুেদর 

র�পাত হতয্াকারীর িবরুে� ঘৃণা ও �িতেশােধর আগুন বৃি� কের েদয়। তার শ�র সংখয্া বৃি�র 

কারণ হেয় দাঁড়ায়। তার িবরুে� লড়ার জযবােক আরও সমৃ� কের।

যিদ আপিন এই িবষয়িট বুেঝ থােকন েয, িশশু এবং লড়াই করেছ না এমন মিহলােদর র� ঘৃণা 

ও �িতেশােধর আগুন উে� েদয়, তাহেল এবার এই হািককতেকও অনুধাবন কের িনন েয, আ�াহ 

তায়ালা �ীয় হাবীব সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজহােদর িনেদর্শ এই জ� িদেয়েছন েয, 

িতিন এই িজহােদর মাধয্েম �ীেনর দুশমনেদর লড়াই করার জযবােক চুরমার কের িদেবন। তােদর 

লড়াইেয়র �িত�ােক পরািজত কের িদেবন। এই জ�ই দুশমেনর েনতৃ� ও উপর� কতর্ােদর 

মাথার খুপির উড়ােনার িনেদর্শ েদওয়া হেয়েছ।  ইরশাদ হে�, ‘কােফরেদর েনতােদর সােথ লড়াই 

কর'। এর মাকসাদও বেল িদেয়েছন, তাহেলা, ‘তারা যােত ইসলােমর িবরুে� যু� েথেক িবরত 

থােক।' এই আয়ােতর তাফিসের ইমাম আবু সউদ রিহমাহু�াহ বেলন, অথর্াৎ েতামােদর কতৃর্ক 

তােদর হতয্া করা ঐ সকল যু�বাজেদর মত নয়, যা তারা জােহিল প�পািতে�র উে�ে� শুধুমা� 

িনেজর দুশমনেক ক� েদওয়ার জ� করেতা। তােদর অ� েকান মাকসাদ থাকত না। বরং 

েতামােদর িজহােদর মাকসাদ েতা হল তা-ই, যা সাহাবােয় েকরাম (রািদঃ) বণর্না করেতন েয, 

তােদর েনতােদর মাথাসমূহ েকেট েদয়ার মাধয্েম ঐ �িতব�কতাসমূহ খতম কের েদওয়া, যা এই 

েনজাম �িত�ার মােঝ �িতব�ক হেয় আেছ। যােত সাধারণ মানুেষর জ� েহদায়ােতর দরজা খুেল 

যায় এবং তারা আ�াহর �ীেনর মােঝ আনে�র সােথ �েবশ কের। সুতরাং দুশমেনর লড়াইেয়র 

�িত�ােক চুরমার করার জ� সবর্শি�েত �চ� গিতেত দুশমেনর েনতৃবেগর্র উপর হামলা করেত 

হেব। তােদর লড়াইেয়র সাধ িমিটেয় িদেত হেব। তােদর অিফসারেদর টােগর্ট করা হেব যােত, 

তারা লড়ার িহ�ত হািরেয় েফেল। 
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েযমনিট আল-হামদুিল�াহ আফগািন�ােন আেমিরকা ও �ােটা েফৗজ হািরেয়েছ।

মেন রাখেবন! েগিরলা শি� তার দুশমেনর িহ�ত ও সাহসেক দুবর্ল কের িদেয় �ীয় টােগর্ট অজর্ন 

কের েনয়। িবষয়িট এমন নয় েয, তারা দুশমেনর সকল সদে�র র� �বািহত কের িবজয় অজর্ন 

কের। বরং একিট সুসমৃ� বািহনীও েচ�া কের েয, তার দুশমেনর লড়াই করার �িত�া দুবর্ল হেয় 

যাক। ি�য়তম নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পিব� িসরাত পযর্েব�ণ কের েদখুন; বদের 

িবজয় হেয়েছ, তেব এমন নয় েয ময়দােনর সকল কােফরেক হতয্া করা হেয়েছ। তােদর অিধকাংশ 

মারা যাওয়ার ফেল তােদর পরাজয় হয়িন। বরং ম�ার কােফরেদর অিধকাংশ-ই িজ�া িছল। িক� 

বড় বড় েনতােদর মৃতুয্র ফেল তােদর েসই উ�ীপনা ও জযবা েভে� িগেয়িছল, যা তারা ম�া 

েথেক িনেয় এেসিছল। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পূণর্ িসরাত মুবারাক অধয্য়ন করুন! 

পরবতর্ীেত যখন ম�া িবজয় হল, তখন িক জািজরাতুল আরেব েকান কােফর িছলনা? িছল, অেনক 

কােফর, যু�বাজ ও �িতেশাধপরায়ণ েলাক উপি�ত িছল, িক� তােদর লড়াইেয়র ই�া ও সাহস 

দুবর্ল হেয় িগেয়িছল।

এমিনভােব যখন েসািভেয়ত ইউিনয়ন পরািজত হেয় আফগািন�ান তয্াগ কেরিছল, িক কারেণ তয্াগ 

কেরিছল? তােদর ৈস� সংখয্া কেম িগেয়িছল েসজ�? না। িবষয়িট কখনও এমন নয়, বরং তােদর 

লড়াইরত ৈস�েদর িহ�ত টুেট িগেয়িছল। এবং বতর্মােনও আফগািন�ােন আেমিরকা ও তার 

সহেযাগীেদর েয পরাজয় হে�, তাও এই কারেন নয় েয তােদর ে�ান খতম হেয় িগেয়েছ, তােদর 

�ােটলাইট �ংস হেয় িগেয়েছ। অথবা তােদর আধুিনক েটকেনালিজ খতম হেয় িগেয়েছ, বরং 

আ�াহর সাহােযয্ আ�াহর িসংহরা তােদর লড়াইেয়র শি�েক এেতা েমেরেছ! এেতা কিঠন মার 

েমেরেছ েয, ে�ান ও েজট িবমােনর সাহাযয্ সে�ও ঐ বািহনীর এেতাটুকু িহ�তও েনই েয, তারা 

তােদর মজবুত েমাচর্া ও কয্া�সমূেহ বেস তােলবান মুজািহদেদর সামেন দাঁড়ােব! বুঝা েগল যুে� 

িবজয় দুশমেনর লড়াইেয়র িহ�তেক চুরমার কের িদেয় হািসল করেত হয়। আর লড়াই কেরিন 

এমন নারী ও িশশুেদর হতয্া করার �ারা দুশমেনর মােঝ লড়াই করার আ�হ ও িহ�ত বৃি� পায় ।

সুতরাং যারা এমনিট করেছ তারা দুশমেনর লড়াই করার িহ�ত েভে� েদওয়ার পিরবেতর্ আরও 

শি�শালী করেছ। শুধু এতটুকুই নয়, এসব হামলার কারেণ যারা দুশমন সািরেত িছল না; দূের 

দািড়েয় অব�া েদখেত িছল, বুঝেত িছল, তারাও �কাে� কুফুেরর ইমামেদর সহেযাগী হেয় যাে�। 

দুশমেনর সংখয্া িদন িদন বৃি� পাে�। অথচ আ�াহর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 

দুশমেনর সংখয্া কিমেয়েছন, বাড়ানিন। দুশমনেক িবভ� কের দুবর্ল কের িদেয়েছন।
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আমার ি�য় মুজািহদ ভাইগণ! এই িজহাদেক আপনার ি�য়তম নবী সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িনকট েথেক িশখুন! তাঁর জান উৎসগর্কারী িসপাহসালারেদর েথেক িশখুন! 

সবর্�থম সিঠক টােগর্ট িনধর্ারণ করুন! মেন রাখেবন! িব�ব ও লড়াইেয় সিঠক টােগর্ট িনধর্ারণ, 

সময় ও উপকরেণর যুেগাপেযাগী বয্বহার যুে�র েমাড় ঘুিরেয় িদেত গুরু�পূণর্ ভূিমকা রােখ! যুে� 

েসই িবজয় লাভ কের েয যুে�র বাগেডার িনেজর হােত রাখেত পাের। এবং যুে�র বাগডর তার 

হােতই থােক, েয তাঁর িনবর্ািচত টােগর্েট সফল হামলা কের; টােগর্ট েছেড় িদেয় অ�াসি�ক িবষেয় 

জিড়েয় না পেড়। িব�বী আে�ালনসমূেহর আশ�া এটা নয় েয দুশমন তােদরেক শি� �েয়াগ 

কের িমিটেয় েফলেব, বরং বল �েয়াগ েতা তােদরেক আরও শি�শালী কের েতােল। আসল 

আশ�া এই েয, আে�ালনেক তার েমৗিলক টােগর্ট বা পিরক�না েথেক সিরেয় অ� অ�াসি�ক 

িবষেয় জিড়েয় েফলা হেব।

আপনারা িব�বী আে�ালনসমূেহর ইিতহাস পেড় েদখুন! বল �েয়ােগর কারেন এই আে�ালনসমূহ 

খতম হেয় যায়িন বরং অিধকাংশ আে�ালনেক তার েমৗিলক টােগর্ট েথেক সিরেয় েদওয়া হেয়িছল। 

সুতরাং যু�েক িনেজর হােত রাখা অতয্� জরুরী। যু�েক িনেজেদর হােত রাখার ফােয়দা এই েয 

আপিন যখন চাইেবন, যুে�র মাঠ গরম কের তুলেত পারেবন। এবং যিদ যু�েক হালকা করার 

আপনার �েয়াজন হয়, তাহেল আপিন ই�ামত তাৎ�িণক যুে�র পিরেবশ ঠা�া কের িদেত 

পারেবন। দুশমেনর ই�া না থাকা সে�ও েস আপনার পিরক�না অনুযায়ী রণা�েন আসেত ও 

েযেত বাধয্ হেব। এমনিক দুশমেনর লড়াইকারী ৈস�রা মানিসকভােব পরািজত হেত থাকেব। এমন 

িসপাহসালার যুে� িবজয় িছিনেয় আেনন, িযিন দুশমনেক তার মিজর্মেতা েটেন িনেয় আেসন। িক� 

যু� যিদ িসপাহসালােরর হাত েথেক েবর হেয় যায়, তখন িবজয় েতা দূেরর কথা, েস দুশমেনর 

পাতা ফাঁেদর একিট গুিট হেয় থাকেব। লড়াইেক িনেজর হােত রাখার জ� সিঠক টােগর্ট িনধর্ারণ 

এবং সময় ও উপকরেণর সিঠক বয্বহার করুন! আ�াহ তায়ালা কুরআনুল কািরেম এইিদেক ইশারা 

কেরেছন, আ�াহ তায়ালা েফেরশতা অথবা আহেল ঈমানেক িনেদর্শ িদে�ন েয, 'শরীয়েতর 

দুশমনেদর গদর্ােন আঘাত কর! এবং তােদর খুঁেজ খুঁেজ মার!' এই আয়ােত সিঠক টােগর্ট িনধর্ারণ 

করার িদেক ইশারা রেয়েছ েয, টােগর্টেক সিঠকভােব িনধর্ারণ কের দুশমেনর শাহরেগ আঘাতেক 

�াধা� েদওয়া উিচত। যােত সময়ও বাঁেচ এবং উপকরণও বাঁেচ। িক� যিদ দুশমন কখেনা 

শি�শালী হয় এবং আপিন শুরুেতই তার শাহরগ পযর্� না েপৗছেত পােরন, তখন আপিন তার েয 

অংেশই েপৗঁছেত পােরন, েসই অংেশর উপরই শি�শালী আঘাত করুন, যােত এক আঘােতই েস 

অকাযর্কর হেয় যায়।
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টােগর্ট যিদ হাতছাড়া হয়, তাহেল হােতর েজাড়ায় এক আঘােতই টােগর্ট অজর্ন কের েফলুন, যােত 

সময়ও বাঁেচ এবং উপকরণও বাঁেচ। আর টােগর্ট যিদ বাজু হয়, তাহেল কাঁেধর েজাড়ায় একিট 

শি�শালী আঘােতই তােক অকাযর্কর কের েফলুন। যােত কম সমেয় কম উপকরেণর �ারা টােগর্ট 

অজর্ন করা যায়। এজ�, েয বয্ি� সময় ও উপকরেণর যুেগাপেযাগী বয্বহার করেব, েস অেনক 

কম সমেয় কম উপকরেণর �ারা তাঁর টােগর্ট অজর্ন কের িনেত পারেব। রহমাতুল িলল আলািমন 

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পিব� িসরাত অধয্য়ন কের েদখুন! আকােয় মাদািন সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�াম ইসলােমর িবজেয়র জ� আরেবর েয সবেচ’ বড় সুপার পাওয়ার িছল, যার 

হােত আরেবর রাজৈনিতক ও ধমর্ীয় েনতৃ� িছল। েসটােকই �থম টােগর্ট িনধর্ারণ কেরেছন, এবং 

কম সময় ও কম উপকরেণর �ারা েসই টােগর্ট তথা জািজরাতুল আরেবর সবেচ’ বড় ধমর্ীয়, 

রাজৈনিতক ও সামিরক শি� ম�ার কােফরেদর লড়াইেয়র িহ�তেক েভে� চুরমার কের িদেয়েছন। 

�ীয় ি�য়তম নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পদা� অনুসরণ কের মুহিসেন িম�াত, মুজাি�েদ 

িজহাদ শহীদ শােয়খ উসামা িবন লােদন রিহমাহু�াহ আ�জর্ািতক কুফুির শি�েক পরািজত করার 

জ� এই শি�র মাথা আেমিরকা ও তার �াথর্ সমূেহ আঘাত করােক অিধক �াধা� েদন। যােক 

শােয়খ সােপর মাথা িহেসেব বয্াখয্া কেরেছন। তােক শাি� �দােনর জ� সময় ও উপকরেণর 

যুেগাপেযাগী বয্বহার কেরেছন। সুতরাং আপনারা েদেখেছন েয, েপন্টাগন ও ওয়া�র্ ে�ড েসন্টােরর 

ইিতহাস। অহংকারীেদর শাি� �দােন কত কম সময় ও কম উপকরণ বয্বহার কের এেতা িবশাল 

আঘাত হানা হেয়েছ েয, শুধু আেমিরকাই নয় বরং পৃিথবীর ইিতহােসর ধারা-ই পাে� েদওয়া 

হেয়েছ। পুেরা পি�মা আধুিনক সমাজবয্ব�ার অহ�ারেক ধুেলায় িমিশেয় েদওয়া হেয়েছ। শােয়খ 

উসামা িবন লােদন রিহমাহু�াহর মানহােজর উপর চািলত শােয়খ আইমান আয যাওয়ািহির 

হািফজাহু�াহর েনতৃে� সারা দুিনয়ায় তাঁেদর মুজািহদগন আজও েসই মানহাজ অনুযায়ী চলেছন 

অথর্াৎ তারা আেমিরকােকই তােদর হামলার �থম টােগর্ট িহেসেব �াধা� িদে�ন। যার ফেল 

দুিনয়ার শি� ও দাপেটর েকে�র পিরবতর্ন ঘটেত যাে�। এবং েগাপন বািজগরেদর হাত েথেক 

বাগেডার ছুেট যাে�। এখন তার অব�া হল এই েয, এিশয়ার বাগেডার সামেল িনেত যায় েতা 

আি�কার বাগেডার হাত েথেক ছুেট েযেত েদখেছ। আি�কা িনেয় িফিকর করেছ েতা ইউেরােপর 

েছাট েছাট েদশগুেলা আিথর্ক মুয়ামালায় আেমিরকা ও মাি� �াশনাল সুদেখারেদর েচাখ রা�ােনা 

শুরু কের েদয়। এটা েসই আেমিরকা, যার অসার ধমিকেত এটম েবামার অিধকারী েসনাবািহনীর 

েজনােরল হাত উচু কের আ�সমপর্ন করত। আজ তােদর অব�া এই েয, আল-কােয়দা েথেক 

আি�কা বাচােব নািক ইেয়েমেন এেস তােদর িনমকেখারেদর র�া করেব, তা তার িঠক করেত 

পারেছ না। 
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আবার ওিদেক আফগািন�ােন পুেরা কুফুির শি� আধুিনক যুেগর সবেচ িনকৃ� পরাজেয়র স�ুখীন 

হে�। অপরিদেক শাম ভূিমর জ� েতা তােদর েকান পিলিস-ই বুেঝ আসেছ না। শুধুমা� যুে�র 

আগুনেকই ��িলত করেছ। আল জাযােয়র, মারােকশ (ইসলািমক মাগিরব), িলিবয়া ও ভারত 

উপমহােদশ িনেয় েতা তারা আলাদা িকছু করার সুেযাগই পাে� না।

সুতরাং েহ আমার মুজািহদ ভাইেয়রা! আ�াহর সাহােযয্র পর এটা ওই পিরক�নার ফলাফল, যা 

শােয়খ শহীদ উসামা িবন লােদন রিহমাহু�াহ আ�জর্ািতক কুফুির শি�েক পরািজত করার জ� 

�হণ কেরিছেলন। শােয়েখর পর শােয়খ আইমান আয-যাওয়ািহির হািফজাহু�াহ তাঁর �ানগভর্ 

দৃি�েত শুধু জাির-ই রােখনিন, বরং এই মানহাজেক িবকৃিতর হাত েথেক র�া কেরেছন। 

আলহামদুিল�াহ আজ শুধু আেমিরকাই পরািজত হে� না বরং পুেরা পি�মা আধুিনক সমাজবয্ব�া-

ই িনষ্�াণ হেয় মুখ থুবেড় পড়েছ, ফেল েখাদ পি�মা িবে�র অিধবািসরাই এই পুিতগ�ময় ও 

�াথর্পূজারী জীবনবয্ব�া পিরতয্াগ কের মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জীবনবয্ব�া, পথ 

ও প�ার জ� িনেজেদর জানসমূহেক কুরবান করেছ।

আমার মুজািহদ ভাইেয়রা! শরীয়ত �িত�ার এই িজহাদেক শরীয়েতর পথ েথেক সিরেয় েফলেবন 

না! িজহােদর আসল টােগর্ট কুফুরী শি� ও তােদর র�াকারী শি� েথেক অ� িদেক ঘুিরেয় 

েফলেবন না! আ�জর্ািতক ও েদশীয় কুফুির শি�েক বুঝার েচ�া করুন েয, তারা িকভােব চেল? 

তােদর গুরু�পূণর্ খুঁিট েকানিট? েকান সং�া গুেলা সবেচ েমৗিলক ও গুরু�পূণর্? এই শি�র কােছ 

েকান সদ�রা �াণসমতুলয্ আর কারা িটসুয্ েপপােরর গুরু�ও রােখ না। এসব িবষয় যাচাই কের 

তােদর েজাড়ায় েজাড়ায় ও িগরায় িগরায় আঘাত করুন। এমন মার মারুন েয েগাপন েমাচর্াসমূহ 

েথেকও িচৎকােরর আওয়াজ েশানা যায়!  �ুল, ইউিনভারিসিট, বাজার ও জনসাধারেণর চলাচেলর 

�ােন িনরপরাধ মুসলমানেদর রে�র েহািল েখেল শহীদেদর রে�র বদনাম করেবন না! মেন 

রাখেবন! িজহাদ হে� একিট ইবাদত। আর ইবাদতেক রহমাতুল িলল আলািমন, যুে�র নবী 

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বেল যাওয়া প�িতর িবপরীত যিদ আদায় কেরন, তাহেল আপিন 

মাহরুম হেবন! দুিনয়ােতও এবং আেখরােতও। আ�াহর ওয়াে� আমােদর ি�য়তম নবী সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পিব� িসরাত অধয্য়ন করুন! এবং পূণর্ভােব অধয্য়ন করুন! শুরু েথেক 

েশষ পযর্�। শুধুমা� েকান আংিশক ঘটনা শুেন ওটােক পূণর্ িসরাত মেন কের বসেবন না! এই 

িবষয়িট বুঝার েচ�া করুন েয, আ�াহর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েকান অব�ার 

পিরে�ি�েত িক অব�ান �হন কেরেছন। সংঘব� দুশমনেক িকভােব িবভ� কের েফলা হয়? 

কেঠারতা ও লােশর �প েফেল েদওয়া কখন ফােয়দাজনক হয়? 
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আর ইহসান ও �মা-ই বা কখন িবজয়ী কের েদয়? আর যিদ এটােক আরও সহেজ বুঝেত চান, 

তাহেল আপনােদর মারকাজসমূেহ ইমাম মুহা�াদ রিহমাহু�াহর েগৗরবময় রচনা “িসয়াের কািবর” 

পড়ােনা শুরু কের িদন! িবেশষ কের উ� িকতােবর “আমান” অধয্ায়টুকু। েকননা এই অধয্ায়িট 

আপনােক িজহােদর েখালাসা ও িজহাদ �ারা শরীয়েতর মাকসাদ িক তা বুিঝেয় িদেব েয, শরীয়ত 

মুজািহদেক কখন িকভােব কী করেত িনেদর্শ েদয়? এবং েকানিট েমৗিলক টােগর্ট, যােত যুে�র 

�িতিট �ের সতকর্ দৃি� রাখেত হয়? এমিনভােব শােয়খ আইমান আয-যাওয়ািহির হািফজাহু�াহর 

“ফুরসান তাহতা রায়ািতন নািব সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম” এর অধয্য়ন আব�ক কের িদন, 

যােত এই চ�ু�ান শােয়খ তাঁর সারা জীবেনর িজহােদর সারসংে�প িলেখ িদেয়েছন। এটা সারা 

দুিনয়ার মুজািহদেদর জ� একিট পুঁিজ। আপনারা আপনােদর িজহােদর মাধয্েম �ীয় কাজ অথর্াৎ 

শরীয়ত বা�বায়েনর দাওয়াত ও আ�াহর কািলমােক বুল� করার দাওয়াতেক সুসি�ত কের তুলুন। 

শরীয়েতর েচহারােক এেতাটা িবকৃত কের েফলেবন না েয, আপনার মুখাতাব (আপিন জােক 

দাওয়াহ িদে�ন) আপনার িজহাদ ও েদেশর েসনাবািহনীর লড়াইেয়র মােঝ পাথর্কয্ করা-ই েছেড় 

েদয়। এমনিক আপনার ঐ আনসার েয �িতিট িবপেদ আপনার স� েদয়, েসও এটা িজ�াসা করা 

শুরু কের েদয় েয, সাধারণ মুসলমান ও �ুল কেলজ মুসলমানেদর রে� রি�ত কের আপিন েকান 

শরীয়ত কােয়ম করেত চান?

আমার ি�য় মুজািহদ ভাইেয়রা! এই িজহািদ আে�ালনসমূহ আমার ও আপনােদর বয্ি�গত 

উত্তরািধকার নয়! বরং এটা আমােদর গদর্ােন ওই হাজার হাজার শহীদেদর রে�র আমানত 

যােদরেক িমসাইল ও েবামা �ারা উিড়েয় েদওয়া হেয়েছ। এটা আমােদর ঘােড়র উপর ওই 

েফাঁপােনা আতর্নােদর ঋণ, যা আমােদর বি� ভাইেদর মুখ িদেয় েগাপন টচর্ারেসেল েবর হেয়েছ। 

এবং তােদর এই িনরব আতর্নাদ তােদর রব বয্িতত আর েকউই শুেননিন। এটা আমানত িবধবার 

ঐ আহ! �িনর, যা পুেরা েদেশ শরীয়ত বা�বায়েনর খািতের তােদর িদেলর গভীর েথেক েবর 

হেয়েছ, আর তা িসনার মােঝই দিমেয় েদওয়া হেয়েছ। মেন রাখেবন! এই িজহাদী আে�ালন ঐ 

সকল হাজার এিতম িশশুর িন�াপতার েবাঝা আমােদর গদর্ােন চািপেয় িদেয়েছ, যার িপতা হাঁসেত 

হাঁসেত মৃতুয্েক এই আশায় আিল�ন কেরেছ েয, তার িজহািদ সাথী তার এই িজহািদ িমশেনর 

েকান �িত হেত িদেব না! এটার সােথ গা�াির করেব না!

আ�াহর ওয়াে� �া� হন! েসায়াত েথেক ওয়ািজির�ান পযর্� উজাড় হেয় যাওয়া বি�সমুহ, তােদর 

েভে� যাওয়া, পুেড় যাওয়া িবরান বািড়ঘরগুেলা, হাজােরা মিহলা ও িশশুেদর আপনােদর সােথ 

িহজরত করা। এর েকান একিট িবষেয়র �িত অ�ত েখয়াল করুন! িনেজেক সংেশাধন করুন। 



১০

িনেজেদর এই িজহািদ আে�ালনেক িনেজেদর হােত বরবাদ করেবন না! আ�াহর ওয়াে� শহীদগন 

ও তােদর িমশেনর সােথ গা�াির করেবন না! দুশমন েতা এটাই চায় েয, তারা আপনােদরেক 

এমন টােগর্েটর িদেক ঘুিরেয় িদেব, যােত আপনােদর িবরুে� পিরেবশ মসৃণ হেয় যায়। �য়ং 

আপনােদর আনসার ও আপনােদর যারা মুহা�ত কের তারা েযন আপনােদর ঘৃণা করেত শুরু 

কের।

েযমনিট হািকমুল উ�াহ শােয়খ আইমান আয-যাওয়ািহির হািফজাহু�াহ “ফুরসান তাহতা রায়ািতন 

নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম” েত বেলেছন- ''জনসাধারেণর সহেযািগতা ও সমথর্ন ছাড়া 

একজন েগিরলা মুজািহদ ডাকােত পিরণত হেয় যায়। অথর্াৎ জনসাধারণ সােথ আেছ েতা েসই 

আসল েগিরলা মুজািহদ, িক� যিদ জনসাধারণ স� েছেড় েদয়, তাহেল েস ডাকােত পিরণত হেয় 

যােব, েয লুিকেয় জনসাধারণ েথেক দূের থাকেত বাধয্ হয় এবং এই ধরেনর েগিরলা েবিশ িদন 

িজ�া থাকেত পাের না। েকননা েগিরলা হে� একজন দায়ী, েয জনসাধারণেক উ�ীিবত করেব। 

েয �ীয় িমশেন েলাকেদরেক িনেয় আসেব। জনসাধারেণর মােঝ িব�বী িচ�াধারা বপন করেব। 

বরং েস মূলত িকতালেকও িনেজর পথ ও প�ার জ� বয্বহার করেব। আ�াহ তায়ালা তাঁর ি�য় 

হাবীব সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েযমিনভােব এই হুকুম িদেয়েছন েয, “যিদ েকউ িকতােলর 

ময়দােন না নােম, তাহেল না নামুক! আপিন একাই িজহাদ করুন!'' িক� এই িজহাদেক 

�ত�ভােব জাির রাখার জ� “আপিন মুিমনেদর উৎসািহত করেত থাকুন”! সাধারণ মুসিলমেদরেক 

সােথ েনয়া বয্িতত িজহােদর মাকসাদ হািসল হেব না। যত বড় শি�-ই আপনার কােছ থাকুক, যত 

বড় রাজ�-ই আপনার কােছ থাকুক! আপিন যিদ আপনার মুখাতাব তথা সাধারণ মুসলমানেদর 

েথেক আপনার স�কর্ েকেট েফেলন, তাহেল আপিন কািময়াব হেত পারেবন না! েয েকান 

আে�ালন জাির রাখার জ� সাহাযয্ ও সমথর্ন ঐ সমােজ পাওয়া যায়। এ কারেনই এ 

আে�ালেনর মুকােবলায় েগােয়�া সং�াগুেলা সবর্�থম েয েচ�া কের, তা হে�, েগিরলা 

আে�ালনগুেলার �ারা এমন েকান গিহর্ত কাজ করােনা, েযটােক িভিত্ত বািনেয় জনসাধারণেক 

তােদর িবপে�, িনেজেদর সােথ িনেয় িনেত পাের, অথবা তারা িনেজরাই এমন িকছু কাজ কের। 

অতঃপর তা েগিরলােদর নােম চািলেয় েদয়, যােত সমােজ েগিরলােদর আে�ালেনর বয্াপাের ম� 

ধারনা সৃি� হয়।

সুতরাং েহ আমােদর ভাইগণ! এ িবষয়িট বুেঝ িনন েয, মুজািহদ েতা �ীন ও উ�াহর বয্থা এবং 

িফিকের িনমি�ত হেয় ঘর েথেক েবর হয়। েস �ীয় জােনর সওদা কের �ীয় রেবর স�ি� অজর্ন 

কের েনয়। িনেজর ই�েতর �ে�প না কের রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ই�ত 

র�াকারী হেয় যায়। 



১১

িনেজর আরাম ও শাি�েক  উ�ােতর আরাম ও শাি�র জ� কুরবান কের েদয়। যােদরেক 

ইসলােমর শ�রা শত বছর ধের েগালাম বািনেয় েরেখেছ। আ�াহ সা�ী েয, আ�াহর রা�ার 

মুজািহদ শরীয়ত অথবা শাহাদােতর নারা লািগেয় এই পেথর দুঃখ-ক�েক শুধুমা� এই জ� 

হািসমুেখ বরণ কের েনয় েয, রাহমাতুল িলল আলািমন সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এই 

মজলুম উ�াহ আ�জর্ািতক কুফুির জীবনবয্ব�া েথেক েবিরেয় মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর আদল ও ইনসাফপূণর্ জীবনবয্ব�ার বস�কাল েদখেব। জুলুম ও জবরদ�ীর এই 

গণতাি�ক শাসনবয্ব�ার চাি�েত িনে�িষত, �া� ও িনপীিড়ত মানবতােক ঐ রহমতপূণর্ 

জীবনবয্ব�ায় �েবশ কিরেয় েদওয়া হেব, যা িদেয় রহমেতর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

ে�রণ করা হেয়িছল।

মুজািহদেদর রে�র মােঝ তড়পােনা, ফাঁিসর দিড়েত চুমু িদেয় শাহাদােতর নারা লাগােনা, টচর্ারেসল 

সমূেহর িনমর্ম অধয্ােয় তােদর মুেখর আহাদ আহাদ শ�, এই সব িকছু �ীয় রেবর স�ি�, তাঁর 

�ীেনর িবজয়, তাঁর ে�িরত রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েনজাম বা�বায়েনর জ�-ই। 

তাঁর ি�য় উ�াহর আরাম ও শাি�র খািতেরই। এ ছাড়া েকান মুজািহেদর অ� েকান উে�� েনই। 

অ�থায় কােরা যিদ েকান বয্ি�গত �াথর্ থােক, েকান েগা�ীয় অথবা েকান জািহিল প�পািত� 

থােক। অথবা দুিনয়ার েদৗলত ও স�দ যিদ কােরা উে�� হয়, েস িকভােব মুজািহদ হেত পাের? 

আ�াহর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন- েয আ�াহর �ীনেক গােলব করার জ�, 

তাঁর শরীয়ত বা�বায়েনর জ� িকতাল করেব, তােকই আ�াহর পেথর মুজািহদ বলা হেব।

মেন রাখেবন! আপনার দুশমন আপনার উপর, আপনার বা�ােদর উপর, আপনার �ীর উপর েয 

জুলুম কেরেছ এবং আপিন েয সকল দুঘর্টনার স�ুখীন হেয়েছন, িন�ই এই দুঘর্টনা যিদ েকান 

পাহােড়র উপর করা হয়, তাহেল েসটাও েহেল পেড় যােব। িক� িসনার মােঝ ��িলত �িতেশােধর 

আগুন িনেজর খােহশ অনুযায়ী ঠা�া করার নাম িজহাদ নয়, বরং িজহাদ েতা হল িনেজর উ�ীিবত 

জযবােক শরীয়েতর িবিধিবধােনর েডাের েবঁেধ েদওয়ার নাম।

সুতরাং েহ আমার মুজািহদ ভাইগণ! িজহােদর জ� কী ফােয়দাজনক আর কী �িতকারক, তা 

আ�াহ তায়ালার চাইেত ভাল আর েক জানেব? এই সবিকছু িতিন তাঁর িকতােব িবশদভােব বণর্না 

কের িদেয়েছন। তাঁর ি�য়তম হাবীব সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মাধয্েম আমােদর কােছ 

েপৗঁেছ িদেয়েছন, এইজ� ওটােকই আমােদর মজবুিতর সােথ আঁকেড় ধরেত হেব। এর মেধয্ই 

দুিনয়া ও আেখরােতর সফলতা  রেয়েছ।



আপনারা দুশমেনর চির�হীন কমর্কাে�র �িত দৃি� িদেবন না েয, তারা আপনােদর মাসুম িশশুেদর 

হতয্া করেছ, আপনােদর ঘের হামলা কের আপনােদর মিহলােদর ে�ফতার করেছ, আপনােদর ঐ 

সকল আ�ীয়-�জন, যারা এই িজহােদ আপনােদর সােথ েনই, তারা তােদরেকও ে�ফতার কের 

কারাগাের পাঠাে�। আপনােদর দূতেদরেকও তারা ে�ফতার করেছ। িক� আপনারা তাঁেদর মত 

হেবন না! িজহাদ ও সাধারণ লড়াইেয়র মােঝ েতা এটাই পাথর্কয্। দুিনয়ার ধনস�দ ও িবলািসতার 

উপকরেণর জ� লড়াইকারী আর আ�াহ তায়ালার শরীয়ত বা�বায়েনর জ� লড়াইকারীর মােঝ েতা 

এটাই পাথর্কয্।

ইসলােমর মুকােবলায় েদশ ও জাতীয়তাবােদর জ� লড়াইকারী েসনাবািহনী সবর্দা এই ধরেণর 

চির�হীন কমর্কা�ই কের থােক। িক� যারা ইসলামী শরীয়েতর বা�বায়ন চায়, তারা সবর্দা 

আখলােকর উপমা হেয়ই থােক।

আমার মুজািহদ ভাইেয়রা! িজহােদর দাওয়াতেক �িতহত করেত না েপের দুশমন এখন এই েচ�া 

করেছ েয, েকানভােব িজহােদর েচহারােক িবকৃত কের িদেব, সুতরাং মুজািহদেদর নােম িবিভ� 

েদেশ এমন সব কাজ করােনা হে�, যােত মানুষ িজহাদ েথেক িবমুখ হেয় যায়। এমন সব ঘটনা 

ঘটােনা হে�, যা না শরীয়েতর দৃি�েকাণ েথেক কােরা বুেঝ আেস, আর না েকান সু� মি�� তা 

কবুল কের। এইজ� আব�ক হল িনেজেদর িজহাদ ও তাঁর ফলাফলেক র�া করার িফিকর করা। 

তােক জাির েতা রাখেত হেব... সবর্াব�ায় তা জাির রাখেত হেব, িক� তার রা�াসমূেহর মেধয্ েয 

�� রা�া আমােদর িপয়ারা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর িদেয় িগেয়েছন, যার উপর 

সাহাবােয় েকরাম রািদঃ চেলেছন, েসই রা�ায় জাির রাখেত হেব। তাঁরা কােফরেদর িবরুে� লড়াই 

কেরেছন, মুরতাদেদর িবরুে� লড়াই কেরেছন, শরীয়ত অ�ীকারকারীেদর িবরুে�ও লড়াই কেরেছন। 

না তাঁরা �া� হেয়েছন আর না তাঁরা কমেজার হেয়েছন? তাঁরা লেড়েছন মজবুত শরই দালােয়েলর 

সােথ, দুবর্ল ও অনথর্ক বয্াখয্া-িবে�ষেণর সাহাযয্ িনেয় িনেজেদর জ� কােরা জান-মাল হালাল কের 

েননিন। সাহাবােয় েকরােমর েসই পদা� অনুসরণ কের মুহিসেন উ�াত, মুজাি�েদ িম�াত শহীদ 

শােয়খ উসামা িবন লােদন রিহমাহু�াহ িজহাদ ও িজহােদর দাওয়াতেক �� ও িনমর্লভােব উ�াহর 

সামেন েপশ কেরেছন। মুজািহদেদর িজহােদর �� টােগর্ট বেল িদেয়েছন। আ�াহ তায়ালা পুেরা 

দুিনয়ায় এই দাওয়াতেক এমন মকবুিলয়াত দান কেরেছন েয, আজ ইসলামী িব� িজহােদর 

আওয়ােজ গু�িরত হেয় উঠেছ। শােয়খ উসামা রিহমাহু�াহর দাওয়াত আফগািন�ােনর পাহািড় গুহা 

েথেক েবর হেয় ইেয়েমন, শাম, ইরাক, েসামািলয়া, আল জাযােয়র ও মারােকশ (ইসলািমক মাগিরব) 

পযর্� ছিড়েয় পেড়েছ।
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েহ আমার ভাইেয়রা! যিদ িজহাদেক মাকবুল বানােত চান, দুশমনেক পরািজত করেত চান, তাহেল 

ঐ দাওয়াত এবং ঐ মানহাজেকই অবল�ন করুন, যার উপর চেল আমােদর পূবর্সূিরগণ কািময়াব 

হেয়েছন। আ�াহ তায়ালা ইমারােত ইসলামীেক আ�জর্ািতক কুফুির শি�র েমাকােবলায় িবজয় িদেয় 

ধ� করেছন, না তারা �ুেল হামলা চািলেয়েছন আর না তারা ইউিনভািসর্িটেত হামলা কের িন�াপ 

মুসলমানেদর রে� িনেজেদর হাত রি�ত কেরেছন, বরং �� টােগর্েটর উপর তারা হামলা 

কেরেছন এবং তােদর মেধয্ও অতয্� গুরু�পূণর্ টােগর্ট, আ�াহ তায়ালা যার েজাড়ায় েজাড়ায় ও 

িগরায় িগরায় মারেত বেলেছন, তারা েসই দুশমেনর শাহরেগ েমেরেছন এবং এমন মার েমেরেছন 

েয, তারা আলহামদুিল�াহ আফগািন�ান েছেড় পালােত বাধয্ হেয় িগেয়েছ। আ�াহর শরীয়েতর 

উপর চেলই আমােদর িজহাদ সফলতায় ভরপুর হেয় েযেত পাের। আমরা শরীয়েতর েয নারা 

লািগেয়িছ, আমােদর সবর্�থম েসই শরীয়তেক িনেজেদর উপর বা�বায়ন করেত হেব। িনেজেদর 

গান, েতাপ ও িফদাইেদরেক েসই শরীয়েতর অধীন বানােত হেব। িক� যিদ আমােদর রব 

আমােদর কথা ও কােজর মােঝ ৈবপরীতয্ পান, এভােব েয, আমরা েতা ইসলামাবাদ ও িদ�ীেত 

শরীয়ত বা�বায়েনর িফিকর কির আর িনেজরা িনেজেদরেক ভুেল যাই, িনেজেদরেক শরীয়েতর উেধর্ 

মেন কির, যখন খুিশ মুসিলমেদর র� �বািহত কির,। তাহেল ব�ুগন! এর �ারা আ�াহর স�ি� 

দূের থাক! আ�াহর ে�াধ-ই শুধু বৃি� পােব। আ�াহ তায়ালা আমােদর �ীয় স�ি� েমাতােবক 

িজহাদ করার তাওিফক দান করুন। আমােদর এই ৈবি�ক িজহাদেক িব�া� ও িবকৃত হেয় যাওয়া 

েথেক েহফাজত করুন। আিমন। ইয়া রা�াল আলািমন। ওয়া আিখরু দাওয়ানা আিনল হামদু 

িল�ািহ রা�ুল আলািমন।
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